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 ملی خیانت
 

به شاخ های بلند دراز میکنم ) البته میوه نه می باعرض سالم و احترام و با طلب معذرت ازینکه دستهای کوتاهم را
 دزدم بلکه میوه ایکه چیدم دوباره در شاخهایش نصب و پیوند مینمایم! !!!(.

 
چند روز پیش یک بحث جالب و قابل توجه در رابطه با تعریف و مشخصۀ خیانت ملی مطرح بود که عالقه مندان 

چون مشاهده کردم که یک   ثراً جامع و آموزنده ارائه فرمودند.و هموطنان ګرانقدر ما در مورد آن اظهار نظر اک
تشریف فرما نه میګردند، بنده هم اشتهایم تحریک شده و میخواهم   بزرګ و دانشمند دیګری به این ُسفره ) بحث(

مورد ُخرده  شروع به تناول کنم و اُمید که  کنار این ُسفره با عجله و بدون قاشق و پنجه ) به شیوۀ بدوی و ابتدائی(
 ګیری و استهزاء قرار نه ګیرم.

 
بسیاِراز خوب یا بد دانستن اوصاف یک انسان عادی و معمولی ریشه در فطرت آدمی میداشته باشد، از جملۀ این 
اوصاف یکی هم صداقت و راستی میباشد که داشتن این صفت نه اینکه یک عامل فخر فروشی و فضل فروشی 

مکلفیت و توظیف انسان فردی و انسان اجتماعی شمرده میشود و ضمناً این صفت  محسوب خواهد شد بلکه یک نوع
و خصوصیت ضامن بقاء و تداوم زندګی نظام مند فردی و اجتماعی تلقی میګردد حال در هر سطح و در موقفیکه 

ی و مفهوم آنرا باشد. نکتۀ مقابل این صفت خیانت نامیده میشود، خیانت نیازی به تعریف ندارد و هر بنی آدمی معن
میداند کما اینکه معنی و مفهوم صداقت و راستی را میداند.صداقت یک چراِغ روشن انداِز میباشد به بزرګی شمع تا 

هر که نورش بیشتر راهش روشنتر و همچنین خیانت هم به مثابۀ توپ ویران ُکن میباشد هر که باروت و   آفتاب،
 ساحۀ تخریبش بیشتر.  ُبردش بیشتر،

 
اجتماعی کلمۀ خیانت بیشتر مورد توجه و استعمال قرار ګرفته تا کلمۀ صداقت که البته علتش  -بیات سیاسیدر اد

اینست که خیانت ورزی در واقع نواختن ساز مخالف پنداشته میشود و هر کسی که در یک ارکستر اجتماعی ساز 
 ګونه باید تعریف شود زیاد نمیدانم با اینمخالف بنوازد بیشتر مورد توجۀ منفی قرار میګیرد و اّما خیانت ملی چ

هم چون امروز بعضی ها به مدد و کمک ِاستخاره، رئیس جمهور تعین میکند من نیز خواهم کوشید که به زور 
استخاره خیانت ملی را شګافته و بر آن روشنی اندازم ) با چراغ دیزلی و روغنی و دود آلود و غیر اکادمیک یا به 

 تیک( .اصطالح چراغ سماوا
 

خیانت ملی اصوالً در بستر دولت ) مردم و حاکمیت ملی و داشتن قانون اساسی ُپخته و بالغ و جغرافیای سیاسی و 
حکومِت با ریشه و اقتدار عمیق و همه ګیر( قابل تفسیر میباشد نه در بستر حکومات و حکام. خیانت ملی به آن 

دولت( صورت ګرفته باشد نه در برابر سلیقه و دیکته و شوق  حرکت زنندۀ ګفته میشود که دشمنانه و خالف منافع )
خوابهای پریشان ببیند و   و ذوق یک حاکم. تعریف خیانت ملی زمانی منحرف میشود که حاکمیت در بستر ) دولت(

واقع  آنرا منحرفانه تأویل نموده و این خیانت معمولی را به خیانت ملی تعبیر نماید و زیر نام جنګ با خیانت ملی در
حصار دفاعی برای خود ایجاد و مخالفین را به این بهانه سرکوب کنند.این یک توضیح مختصر و عمومی ) هرچند 

بود در مورد عبارت خیانت ملی و اما اګر خیانت را توضیح کنیم و ملی را هم توضیح کنیم به   شاید غیر علمی(
یکی خیانت مالی و مادی و یکی هم خیانت   اشد،نکاِت دیګری هم بر می خوریم آن اینکه خیانت دو قسم میب

خیانت معنوی عبارت از اقدام بر ضد منافع دولت متبوع خود و خیانت مادی یعنی اینکه یک تاجر و   معنوی،
رئیس ګمرک با هم بطور خائنانه به توافق میرسند که اموال وارداتی مثل لب شیرین و سپیده و شامپو و رنګ 

آقای تاجر و   ام ِګل سرشوی در ګمرک محصول و پولیکه از خزانه و جیب مردم می َبرند،ناخون و ِمک کپ را بن
آقای رئیس ګمرک بین خودتقسیم کنند که این نیز باید خیانت ملی محسوب ګردد چون به ملت خیانت ورزی نموده 

 اند.
و ملیح و خنثی باز هم در مورد کلمۀ خیانت ملی عرض شود که این یک واقعیت تلخ و شیرین و ُترش 
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و.........میباشد که در صد سال آخر وضع حاکمیتهای ما بګونۀ نبود و نیست که علماً و عمالً شاخصۀ خیانت ملی 
را قانوناً و عرفاً توجیه کرده بتواند زیرا شرایطیکه برای تشخیص خیانت ملی در نظر ګرفته شده با وضع حاکمیتها 

کی از اصول شناخته شدۀ خیانت ملی این میباشد که مثالً به نفع بیګانه و ضرر مثالً ی  کامالً در تناقض قرار دارد،
کشور خود اقدام خصمانه صورت بګیرد ولی برای ما توضیح داده نشده که کشور بیګانه کدام و اقدام خصمانه کدام 

نهضت بعد از شکست نهضت امانی که همه شهادت به دست داشتن کشور بیګانه در شکستن این   میباشد.
بعد از دهۀ سی میالدی تا دهۀ هشتاد میالدی احزاب و   عمالً هیچکس جرأت اظهار این حقایق را نداشت،  میداد،

افراد و اشخاص ګوناګونی وجود داشت که علناً با یک کشور ګانه و یا بیګانۀ شمالی پیوند ایدیولوژیک و برادرانه ) 
ه اینکه سرکوب نه میشد بلکه مورد پشتیبانی نیز قرار میګرفت، یا داشتند ولی از سوی حاکمیت ن  در واقع نوکرانه(

مثالً در دهۀ هشتاد تا نود میالدی کج دهنی به کشور شمالی جرم و حتی خیانت ملی محسوب میشد یا مثالً در اوایل 
ی مورد دهۀ نود میالدی زمانیکه سنګهای آسمانی بر جغرافیای سیاسی ما بارید علناً کشور همسایۀ شرقی جنوب

تفضیل قرار ګرفت و مخالفت با آن خیانت ملی و حتی خیانت دینی قلمداد ګردید بنا بر این قیاس و تطبیق کلمۀ 
خیانت ملی بر این و آن به عمل جراحی پیش از وقت و بعد از وقت میماند. و اما در مورد بحث اخیریکه بعضی ها 

نموده و سایر عزیزان به دفاع ایشان و رد این اتهام  آخرین رئیس جمهور افغانستان را به خیانت ملی! متهم
عرض شود که باور بفرمائید استدالل و بیان هر دو جانب بسیار متین و شیرین و دلپذیر میباشد و آنچه که   پرداخته،

انت درین میان شاید شیرین و دلپذیر نباشد یک قضاوت بیطرفانه و آزاد است. بهر حال منشأ همه خیانتها منجمله خی
 ملی همانا خیانت فردی و درونی و پنهانی میباشد که در نهاد یک بشر ایجاد النه میکند.

 
روزیکه بنده تازه به کشور سویدن تشریف آورده بودم در شهر با برادر همسرم قدم میزدم در یک کوچه دو سه تا 

نزدیک پولیس که   داً رها کرده بود،پولیس دور یک موتر سیکل چوچه ِګرد آمده بودند مثلیکه کسی آنرا دزدیده و بع
رسیدیم به ُخسر ُبرۀ ) که اصالً شاید خسرَبّره باشد! !!!! ( از روی شوخی ګفتم که بیا که بدویم که نه که ما را دزد 

 ګفت نه اګر بدانند هم دنبالت نه می دوند. تشکر  فکر نکنند،
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